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Samenvatting Trouwen op 15 mei 2015 in het stadhuis van Alkmaar: een prachtige
wens van vele bruidsparen. Deze dag valt volgend jaar echter op de
vrijdag na Hemelvaartsdag. Dat is een verplichte vrije dag voor
gemeenteambtenaren.

Details Om die reden zijn de verzoeken om te mogen trouwen tot nu toe afgewezen.
Maar, gemeente Alkmaar neemt de vragen vanuit de samenleving serieus en
maakt het daarom nu toch mogelijk voor inwoners van Alkmaar om op 15-05-
2015 te trouwen in het stadhuis.

Als de datum erg populair is, kan het nodig zijn om over te gaan tot loting.
Stellen die willen trouwen op 15-05-2015 kunnen hun verzoek vóór 1 juli 2014
(inclusief voorkeurstijdstip) mailen naar burgerlijkestand@alkmaar.nl.
Trouwen op de mooiste datum van 2015: wij maken het mogelijk!
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Over Gemeente Alkmaar

Met circa 95.000 inwoners op een grondgebied van 30km2 is Alkmaar de
vijfde stad van de provincie Noord-Holland. Qua diversiteit van het
winkelaanbod is de stad volgens het CBS eveneens de vijfde winkelstad van
Nederland. Donderdagavond is het koopavond. Sinds 1 juni 2013 zijn de
winkels in de historische binnenstad met met 399 rijksmonumenten en 700
gemeentelijke monumenten ook op zondag geopend. Sinds 1939 is
'kaasstad' Alkmaar de enige stad die nog kaas verhandelt op traditionele
wijze. De kaasmarkt op het Waagplein is elke vrijdag (van april tot
september) te bezichtigen. Per 1 januari 2015 fuseren de gemeenten
Alkmaar, Schermer en Graft-De Rijp tot de gemeente Alkmaar.
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